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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakin berkembangnya negara Indonesia dari tahun ke tahun tidak 

terlepas dari peran pemerintah yang ikut ambil bagian dalam membiayai 

pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Demi keberlangsungan indonesia yang semakin baik maka pemerintah harus 

lebih secara mandiri dan bekerja keras menggali sumber dana yang berasal 

dari dalam negeri. Salah satu sumber pendanaan terbesar bagi negara 

Indonesia adalah pajak. 

Pemerintah sebagaimana yang dimaksud diatas, memiliki peranan penting 

dalam meningkatkan pendapatan negara khususnya dari sektor pajak. Berbagai 

cara sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. 

Salah satunya adalah ditahun 2016 dan sampai saat ini, Direktorat Jenderal 

Pajak masih membuka kesempatan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi 

maupun Wajib Pajak Badan untuk mengikuti Pengampunan Pajak (Tax 

Amnesty). Salah satu usaha ini merupakan bentuk dari kegigihan pemerintah 

bahwa pemerintah mencari cara agar wajib pajak orang pribadi maupun wajib 

pajak badan dapat melaporkan  harta yang belum dilaporkan. Usaha ini tidak 

semata-mata dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan dari sektor 

pajak yang diterapkan, tetapi juga memberikan peringatan kepada semua 

wajib pajak, agar lebih memenuhi kewajibannya sebagai seorang wajib pajak 

yang baik.  
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Kewajiban wajib pajak dalam hal ini adalah menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajaknya berdasarkan peraturan undang-undang 

perpajakan. Dengan demikian, wajib pajak harus mengerti tata cara perpajakan 

yang dapat berubah sewaktu waktu seiring dengan perkembangan zaman. 

Semua itu dapat terlaksana dengan baik jika wajib pajak memiliki kesadaran 

dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Agar dapat 

berjalan dengan baik maka pemerintah mengeluarkan sanksi perpajakan 

apabila wajib pajak tidak taat dalam membayar dan melaporkan pajaknya.  

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau 

dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat 

pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan 

(Mardiasmo, 2016: 62). Salah satu kasus yang penulis temukan saat 

melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yaitu adanya keterlambatan 

pemenuhan kewajiban SPT Masa yang dilakukan wajib pajak badan. 

Wajib pajak badan yang berfokus pada usahanya yaitu menjual 

perlengkapan yang mencakup semua barang seperti kursi, sofa, meja, lemari, 

tempat tidur, dan lain sebagainya memiliki permasalahan dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakannya selama tahun 2016, yaitu wajib pajak badan dalam 

hal ini PT. YZ terlambat memenuhi kewajiban SPT Masa selama masa jatuh 

tempo pajak yang sudah ditentukan oleh KPP tempat wajib pajak terdaftar. 

Kewajiban PT. YZ adalah menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya. 

PT. YZ terbukti tidak melakukan sebagaimana kewajibannya sebagai wajib 
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pajak yang baik. Dengan permasalahan yang penulis temukan selama penulis 

melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, penulis mencoba 

mengidentifikasi dan membahas mengenai bagaimana seharusnya PT. YZ 

memenuhi kewajiban perpajakannya selama tahun 2016. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka penulis akan membahas dalam Laporan Praktik Kerja 

Lapangan yang berjudul “Kewajiban SPT Masa Pada Perusahaan Dagang 

Studi Kasus PT. YZ Tahun 2015-2016.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan PT. YZ Selama Tahun 

2015-2016? 

2. Bagaimana kewajiban pajak PT. YZ yang seharusnya dipenuhi? 

3. Bagaimana dampak atas tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan tersebut? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini yang ingin dicapai oleh penulis adalah: 

1. Menjelaskan bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan PT. YZ selama 

Tahun 2015-2016.    

2. Menjelaskan bagaimana kewajiban pajak PT. YZ yang seharusnya 

dipenuhi.  
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3. Mengetahui dampak atas tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan 

tersebut. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Hasil dari penelitian ini penulis mengharapkan laporan PKL ini dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya: 

1. Bagi penulis: 

Penelitian ini menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman, 

kreativitas, komunikasi, tanggungjawab, serta dapat menggunakan ilmu 

yang sudah dipelajari selama masa perkuliahan dan selama masa Praktik 

Kerja Lapangan khususnya dalam bidang perpajakan. 

2. Bagi pembaca: 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk menambah 

wawasan pembaca apabila terdapat kesamaan judul dan pembahasan 

dalam refrensi penulisan penelitian. 

3. Bagi Wajib Pajak Badan (PT. YZ): 

Penelitian ini bisa sebagai saran untuk wajib pajak badan dalam hal ini 

PT.YZ agar menjaga komunikasi yang baik dengan KKP dan ikut 

memantau perkembangan sejauh mana kewajiban pajaknya sudah disetor 

dan dilaporkan. 

4. Bagi KKP  

Penelitian ini bisa sebagai saran untuk KKP Adiyanto Consultant 

Management agar dapat lebih taat dan teliti dalam memperhatikan 
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penghitungan, penyetoran dan pelaporan  pajak pelanggan (klien) yang 

sudah atau belum dilaporkan di KPP tempat wajib pajak terdaftar.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk menjabarkan tentang pembahasan 

mengenai Laporan Praktik Kerja Lapangan yang dibagi menjadi 5 bagian, 

yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, 

manfaat penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori yang memiliki hubungan dengan Laporan Praktik 

Kerja Lapangan yang menjadi dasar dalam pembahasan masalah yang 

dijabarkan. 

BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA 

LAPANGAN (PKL) DAN METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menguraikan sejarah serta  gambaran umum KKP 

Adiyanto Consultant Management dan metode penelitian. 

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN 

Berisi analisis hasil penelitian dan pembahasan masalah. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari analisis hasil penelitian selama melakukan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) dan saran dari hasil penulisan. 


